
Blegning af crepepapir

12. MINERALSK TERPENTIN - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger øjeblikkeligt og suger meget væske op.

TID: Ca. 10 sekunder.

FARVE: Der er ingen effekt af at dyppe crepepapiret i mineralsk 
terpentin. 

STRUKTUR: Der er ingen ændring i testpapirets overflade/struktur.

11. HUSHOLDNINGSSPRIT 93% - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger øjeblikkeligt og suger meget væske op. 

TID: Ca. 20 sekunder.

FARVE: Husholdningsspritten viste den modsatte effekt af de øvrige 
kemikalier med en effekt. Det virker som om væsken har skubbet 
farven opad på testarkene og ikke ændret farven, men alligevel 
dannet en lille ophobning af farvestof, som dermed har givet en 
mørk (næsten marmoreret) linje/effekt. Dette er meget svagt på 
den lyse prøve, men tydeligere på den mørke prøve.

STRUKTUR: Der er en ganske let strukturændring i papiret, men det 
dén papirprøveprøve, der har den mindste strukturelle effekt af at 
have været dyppet i væske - bortset fra ovenstående.

10. LAGEREDDIKE, KLAR - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger tydligt væske til sig, men eddiken trækker 
ikke op i arket. 

TID: Ca. 20 sekunder. 

FARVE: Eddiken har givet en svag og lidt ujævn effekt på den mørke 
prøve, og en næsten usynlig effekt på den lyse prøve. Når man 
strækker papiret let, kan man dog tydeligere se effekten og særligt 
den mørke prøve er blevet lidt mere ”levende” i farven i enden af 
testpapiret.

STRUKTUR: Det er tydeligt at se på det tørre stykke papir, at det har 
været i kontakt med væske. Papiret krøller nederst, men har stadig 
sin elasticitet og man kan stadig arbejde med formgivning.



9. CITRONSYRE + VAND - 1 dl. vand + 1 tsk. citron

REAKTION: Papiret suger ikke så hurtigt eller meget som nogle af 
de øvrige test.

TID: Ca. 10 sekunder.

FARVE: Der er en diskret og let ujævn farveændring på den mørke 
prøve, men stort set ingen farveændring på den lyse. Prøven ligner 
meget nr. 10 (Lagereddike) og vil være fin til et projekt, hvor man 
kun ønsker et ganske lille farvespil. 

STRUKTUR: Man kan godt se på papiret, at det har været i kontakt 
med væske og der er kommet ”flæse” nederst på testarket, men 
det er stadig fleksibelt og ”modellerbart”.

8. BRINTOVERILTE - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger væske meget langsomt og kun på det 
område, der er under væsken. 

TID: Ca. 30 sekunder.

FARVE: Der er dannet en diskret og fin udtoning i bunden af det 
mørke testark. Der er ikke meget mere effekt end på test nr. 9 og 10, 
men der er tale om et mere jævnt resultat. På den lyse prøve, er det 
svært at se nogen farveændring.

STRUKTUR: Denne prøve ligner de forgående med en ”flæsekant”, 
der er fleksibel og stadig kan strækkes og formes.

7. RODALON - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger tydligt væske til sig, og man kan se 
rodalonen trække op i arket. 

TID: Ca. 10 sekunder. 

FARVE: Det mørke ark har fået et meget fint og jævnt farveflow. Den 
lyse prøve har en meget svag farveændring. Næsten ikke noget, 
man vil bemærke uden at vide det.

STRUKTUR: Arkene krøller i stil med de forgående, men man kan 
stadig forme og strække dem.



6. AFFARVER + VAND - 1 dl. vand + 1 tsk. affarver (Matas)

REAKTION: Papiret suger hurtigt væske, men den trækker ikke opad 
i testarket.

TID: Ca. 10 sekunder.

FARVE: Affarveren giver en fin nedtoning af testarket med nogle 
ganske få ujævnheder/skjolder. Man kan se farveeffekten på begge 
testark, omend mest på det mørke ark. 

STRUKTUR: Papiret krøller dér, hvor der har været kontakt med 
væsken. Man kan stadig strække og forme papiret, der ikke har 
mistet sin fleksibilitet.

5. NATRON + VAND - 1 dl. vand + 1 tsk. natron

REAKTION: Papiret tager væsken til sig, men ikke særlig hurtigt og 
væsken suges ikke op i arket. 

TID: Ca. 20 sekunder.

FARVE: Man begynder at kunne se en relativt tydelig effekt på 
”behandlingen”. Igen er den lyse prøve svag, mens den mørke 
prøve viser et tydeligere farvetab. Det er tydeligt at se linjen for, 
præcist hvor papiret har mødt vand, da papiret ikke har suget 
noget væske op i sig = linjen er blevet meget skarp.

STRUKTUR: Igen er det nemt at se, at papiret har været i berøring 
med væske, men man kan sagtens forme og strække papiret, der 
ikke virker til at have mistet fleksibilitet.

4. KLORIN + VAND - 2%/98%

REAKTION: Papiret suger væsken til sig, men kun der hvor der er 
berøring med væsken. 

TID: Ca. 10 sekunder. 

FARVE: Nu er der en tydeligt effekt på papirets farve. Den mørke 
prøve har næsten mistet al sin farve i bunden, mens den lyse prøve 
har en ret fin omend lidt ”yderlig” effekt aller nederst på papiret.

STRUKTUR: Arkene krøller meget, men er stadig fleksible og man 
kan sagtens forme dem.



3. KLORIN + VAND - 10%/90%

REAKTION: Papiret suger væsken til sig, men kun der hvor der er 
berøring med væsken. 

TID: Ca. 10 sekunder.

FARVE: Der er en tydelig effekt på begge testark. På den mørke 
prøve ser det nærmest batik-agtigt ud, mens den lyse bedre bærer 
”overgangen” mellem lys og mørkere flade.

STRUKTUR: Papiret krøller og føles udtørret, men kan stadig 
strækkes og formes.

2. KLORIN + VAND - 50%/50%

REAKTION: Papiret suger væsken til sig, men kun der hvor der er 
berøring med væsken. 

TID: Ca. 10 sekunder.

FARVE: Begge prøver har en markant linje mellem mørk og lysere 
farve af testarket. Den affarvede del er næsten hvid. Det virker som 
om, at væsken er trukket svagt op på arket og har dannet en svag 
nedtoning på arkets midterstykke.

STRUKTUR: Papiret krøller og særligt den mørke prøve føles tør, 
men stadig fleksibel.

1. KLORIN + VAND - ufortyndet

REAKTION: Papiret suger væsken til sig, men primært der hvor der 
har været berøring. 

TID: Ca. 10 sekunder. 

FARVE: Den blegede del af testarkene er stort set helt farvefri. 
Væsken har arbejdet sig lidt op på arket (måske fordi de har ligget 
vandret og ”dryppet af”) og gjort at arket som helhed virker lidt 
lysere i farven end originalerne.

STRUKTUR: Arkene krøller meget, men er stadig fleksible. Man vil 
dog opleve, at blegning med klorin gør papiret mere spinkelt og 
man kommer nemmere til at rive det itu, når man vil arbejde med 
det, hvis man ikke er opmærksom på dette.


